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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พืน้ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามยั 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอหนงัสอืรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไม่เกิน 

200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขอหนงัสอืรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดนิแดง  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 

 ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตาราง

เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนงัสอืรับรองการแจ้งทัง้นีผู้้ขอรับ

หนงัสอืรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ (งานจดัเก็บรายได้ กองคลงั) 

  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 

  (2) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนงัสอืรับรองการ

แจ้งยื่นคําขอแจ้งจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ิน

กําหนด 

15 นาที - (1. ระยะให้บริการ

สว่นงาน/

หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
 

30 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดต้องออก

ใบรับแจ้งภายใน

วนัท่ีได้รับแจ้ง) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

กรณีการแจ้งไม่ถกูต้อง/

ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้

ยื่นคําขอแจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติม

เพ่ือดําเนินการหากไม่

สามารถดําเนินการได้ใน

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายใน 7 วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้งโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. หากผู้แจ้งไม่

แก้ไขหรือไม่สง่

เอกสารเพ่ิมเติม

ภายใน 7 วนัทํา

การนบัแตว่นัท่ี

ได้รับการแจ้งท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้เจ้า

พนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจสัง่ให้การ

แจ้งของผู้แจ้งเป็น

อนัสิน้สดุ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

- 
 

ออกหนงัสอืรับรองการแจ้ง/

การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 

     1. กรณีออกหนงัสอื

รับรองการแจ้ง 

มีหนงัสอืแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ

เพ่ือมารับหนงัสอืรับรองการ

แจ้ง 

     2. กรณีการแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุ 

แจ้งคําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนั

สิน้สดุแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม

แจ้งสทิธิการอุทธรณ์ 

 
 

5 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่ออกหนงัสอืรับรอง 

การแจ้ง) 

แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งมา

ชําระคา่ธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด (สถานท่ี

จําหนา่ยอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพืน้ท่ีไม่เกิน 

200 ตารางเมตร)  

 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสยี

คา่ปรับเพ่ิมขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสอืรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สาํเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) 

เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการ

สว่นท้องถ่ิน

ประกาศกําหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พืน้ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้กําหนดของทอ้งถ่ิน) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลทา่ดินแดง  

หมายเหต(ุเลขท่ี 62 หมู่2 ตําบลทา่ดินแดง อําเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13120 /  

โทรศพัท์ 035-397050) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถ่ิน) 
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19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย อโรชา   ทองผาภมิูจริยา 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

ทา่ดินแดง 

เผยแพร่โดย อโรชา   ทองผาภมิูจริยา 

 

 

 
 


